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Технологія профілактики функціональної
моторної асиметрії дітей молодшого шкільного
віку в процесі оздоровчих занять тенісом
Наталія Гончарова, Анастасія Прокопенко
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Анотація. На основі аналізу й узагальнення науково-методичної літератури визначено
необхідність впровадження позакласних та позашкільних оздоровчих занять тенісом
у процес фізичного виховання дітей. Вивчено існуючі дані, підходи та методи профілактики
функціональної моторної асиметрії в тенісі, обґрунтовано необхідність врахування
асиметричного однобічного навантаження в процесі оздоровчих занять тенісом, його вплив
на стан опорно-рухового апарату дітей та можливі наслідки. Мета. Обґрунтувати та розробити технологію профілактики функціональної моторної асиметрії у дітей молодшого
шкільного віку в процесі оздоровчих занять тенісом. Методи. Теоретичний аналіз та узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, інформаційних ресурсів мережі
Інтернет і передового досвіду; соціологічні методи дослідження; педагогічне тестування;
антропометричні методи дослідження; метод динамометрії; методи математичної
статистики. Результати. Виявлено тенденцію до розвитку моторної асиметрії верхніх кінцівок
зі збільшенням віку дітей. Визначено основні положення, які необхідно враховувати під час
розробки технологій профілактики функціональної моторної асиметрії в процесі оздоровчих занять тенісом. Обґрунтовано технологію профілактики функціональної моторної
асиметрії дітей молодшого шкільного віку в процесі оздоровчих занять тенісом, яка містить
такі компоненти: мету, завдання, умови та принципи її практичної реалізації, три етапи
(підготовчий, основний та заключний), кожен з яких вирішував відповідні завдання
та має критерії ефективності. На основі аналізу науково-методичної літератури розроблено
практичні рекомендації до планування оздоровчих занять для дітей молодшого шкільного
віку та здоров’яформуючих технологій. Наукове обґрунтування технології профілактики
функціональної моторної асиметрії дітей молодшого шкільного віку в процесі оздоровчих
занять тенісом сприяло виділенню основних її складових та критеріїв ефективності.
Ключові слова: діти молодшого шкільного віку, функціональна моторна асиметрія,
позашкільна рухова активність, оздоровлення, теніс.
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Technology of preventing functional motor asymmetry
of primary school-aged children in the process
of recreational tennis lessons
Аbstract. Based on the analysis and generalization of scientific and methodological literature,
the necessity of introducing extracurricular and out-of-school health-related tennis classes in
the process of physical education of children is determined. The existing data, approaches, and
methods of preventing functional motor asymmetry in tennis are studied, the necessity of taking
into account the asymmetric unilateral load in the process of recreational tennis training, its
influence on the state of the musculoskeletal system of children and possible consequences are
substantiated. Objective. To substantiate and develop the technology of preventing functional
motor asymmetry in primary school-aged children in the process of recreational tennis training.
Methods. Theoretical analysis and generalization of data of special scientific and methodical
literature, information resources of the Internet and advanced experience; sociological
methods of research; pedagogical testing; anthropometric methods of research; method
of dynamometry; methods of mathematical statistics. Results. The tendency to the development
of motor asymmetry of the upper extremities with increasing age of children is revealed.
The main provisions that should be taken into account during the development of technologies
for preventing functional motor asymmetry in the process of recreational tennis training are
determined. The technology of preventing functional motor asymmetry of primary school-aged
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Вступ. Рухова активність є важливим фактором зміцнення здоров’я
на різних етапах онтогенезу. Особливого значення правильно організована рухова активність набуває у молодшому шкільному віці, коли відбуваються процеси активного інтенсивного розвитку опорно-рухового апарату
(ОРА). В дитячому віці рухова активність пов’язана з трьома аспектами
здоров’я: фізичним, психічним і соціальним, а також визначає нормальний
ріст і розвиток організму, підвищує
його здатність протистояти захворюванням [21, 24].
Аналіз сучасних літературних джерел свідчить про те, що на фізичний
стан дітей шкільного віку значний
вплив має спеціально організована
рухова активність, яка реалізується в
позакласних та позашкільних заняттях [2, 13, 18].
У наукових дослідженнях останнім
часом все більше уваги звертають на
потенціал засобів спортивних ігор з
метою оздоровлення, серед яких значне місце займає теніс [14, 17, 19]. Наразі у фізичному вихованні школярів
застосовують засоби міні-тенісу, які
характеризуються підвищеним емоційним фоном та мають значний оздоровчий потенціал [16], але необхідно
враховувати специфіку виду спорту –
асиметричність фізичного навантаження в процесі занять, його вплив на
стан ОРА та розвиток м’язової асиметрії [4]. Тривалий вплив асиметричних
однобічних навантажень може стати
причиною розвитку функціональних
порушень ОРА [10], що призведе до
погіршення координації та порушення
лінійності рухів.
У науково-методичній літературі широко представлено засоби і методи профілактики та корекції функціональної моторної асиметрії в професійній діяльності тенісистів [20, 22,
23], але питання оздоровчих занять
тенісом, а особливо школярів молодших класів, залишається актуальним.
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children in the process of health-related tennis lessons is substantiated, which contains the
following components: purpose, tasks, conditions and principles of its practical implementation,
three stages (preparatory, main and final), each of which solves the corresponding tasks and
has efficiency criteria. Based on the analysis of scientific and methodological literature, practical
recommendations for planning health-related classes for primary school children and healthforming technologies were developed. The scientific substantiation of the technology for the
prevention of functional motor asymmetry of primary school-aged children in the process
of health-related tennis classes contributed to the allocation of its main components and criteria
of effectiveness.
Кeywords: primary school-aged children, functional motor asymmetry, extracurricular motor
activity, health improvement, tennis.

Дослідження виконано відповідно
до плану НДР НУФВСУ на 2021-2025 рр.
за темою 3.2 «Теоретико-методичні
основи біомеханічних технологій у фізичному вихованні, спорті, реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей моторики людини» (номер
держреєстрації 0121U107944).
Мета дослідження – обґрунтувати та розробити технологію профілактики функціональної моторної асиметрії у дітей молодшого шкільного віку
в процесі оздоровчих занять тенісом.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, інформаційних ресурсів мережі
Інтернет і передового досвіду; соціологічні методи дослідження; емпіричні: педагогічне тестування; антропометричні методи дослідження; метод
динамометрії; методи математичної
статистики.
Результати дослідження. З метою
визначення специфіки прояву функціональної моторної асиметрії у дітей, які займаються тенісом з метою
оздоровлення, нами було проведено
констатувальний педагогічний експеримент, в якому взяли участь 75 дітей 6–10 років. Дослідження проводили на базі кафедри кінезіології та
фізкультурно-спортивної реабілітації
Національного університету фізичного виховання і спорту України та тенісного клубу «Старт» м. Київ.
Розподіл дітей за віком був таким:
6 років (n = 14) – 7 хлопчиків та 7 дівчаток, 7 років (n = 14) – 7 хлопчиків
та 7 дівчаток, 8 років (n = 16) – 8 хлопчиків та 8 дівчаток, 9 років (n = 15) –
7 хлопчиків та 8 дівчаток, 10 років
(n = 16) – 8 хлопчиків та 8 дівчаток.
У ході проведення дослідження
виявлено моторну асиметрію верхніх
кінцівок в усіх статево-вікових групах
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дітей молодшого шкільного віку. Було
виявлено, що показники довжини тіла
хлопчиків, які знаходяться в діапазоні
119–158 см, у середньому вищі, ніж у
дівчаток (113–142 см). Маса хлопчиків 6, 8 та 9 років та дівчаток 7–10 років не відповідає нормі та є нижчою.
Маса хлопчиків знаходиться в межах
19–42 кг, дівчаток – 19–34 кг. Окружність грудної клітки (ОГК) у хлопчиків
значно більша, ніж у дівчаток та знаходиться в діапазоні 55–70 см, у дівчаток – 54–68 см. У хлопчиків та дівчаток 7 років, дівчаток 9 та 10 років
цей показник є нижчим за норму.
Динаміка показників фізичної підготовленості дітей має тенденцію до
покращення у віковому аспекті та вказує на значно кращі результати виконання рухових тестів правою рукою, що підтверджує наявність асиметрії у дітей молодшого шкільного
віку. Слід зазначити, що права рука
була домінуючою у всіх учасників дослідження. Так, у тесті «Метання тенісного м’яча на дальність» середня
дальність польоту у хлопчиків становить Me (25; 75) – 7,9 (6,8; 9,2) – 17,31
(15,18; 18,07) м правою рукою та 5,6
(4,9; 6,8) – 12 (10,23; 12,3) м лівою
рукою. У дівчаток дальність польоту м’яча знаходиться в діапазоні Me
(25; 75) – 5,83 (4,9; 6,7) – 9,85 (9,29;
10,17) м для правої руки та 4,1 (3,85;
4,9) – 6,95 (6,57; 7,29) м для лівої
руки. В результатах тестів «Набивання
тенісного м’яча вгору» та «Набивання
тенісного м’яча вниз» спостерігається тенденція до покращення результатів правою рукою, що підтверджується статистичним аналізом. Хлопчики набивали тенісний м’яч вгору у діапазоні Me (25; 75) – 6 (5; 9) – 43 (34,5;
48) разів правою рукою та 4 (3; 4) – 6
(5; 5,75) разів лівою. Показники дівчаток у даному тесті становлять – Me

(25; 75) – 6 (5; 9) – 47,5 (39; 50,5) разів правою рукою та 3 (2; 4) – 6,5 (5,5;
7,5) разів лівою рукою. Набивання тенісного м’яча вниз у хлопчиків знаходиться в межах Me (25; 75) – 10 (9;
11) – 60,5 (54,5; 68,5) для правої руки
та 3 (3; 5) – 8,5 (6,5; 11,5) разів для
лівої, дівчатка Me (25; 75) – 6 (5; 11) –
63 (55,5; 68,5) разів набивали правою
рукою та 3 (2; 3) – 9 (7,5; 11,5) разів –
лівою (табл. 1).
Аналіз результатів динамометрії
руки дітей 6–10 років дозволив зробити висновок про те, що у всіх групах
спостерігається статистично значуща різниця в значеннях максимальної
сили м’язів кисті правої та лівої руки.
При цьому слід відмітити, що домінуючою у всіх учасників дослідження
була саме права рука.
У процесі поетапного фізичного
розвитку дітей молодшого шкільного
віку та під впливом оздоровчих занять
тенісом відбувається поступове збільшення м’язової сили кисті у представників обох статей. Так, найбільші зміни відбуваються у віковому періоді 6–8 років, що має прояв у статистично значущому (p < 0,05) покращенні значень сили м’язів кисті в кожній
віковій групі порівняно зі старшою віковою групою, окрім дівчаток 8 років.
Збереження даної тенденції натомість
не спостерігається у дітей 9-10 років,
а саме, хлопчики 9 років не мали статистично значущого покращення результату порівняно з хлопчиками десяти років (p>0,05) у значеннях сили
м’язів лівої руки, а дівчатка – правої.
При цьому значення приросту результатів знаходилось в інтервалі від 20,63
до 33,00 % для домінуючої руки із загальною тенденцією зменшення відсотка покращення результату у віковому аспекті. Натомість приріст результатів сили м’язів недомінуючої
руки мав хвилеподібну зміну та характеризувався значною розбіжністю.
Виходячи з результатів проведеного дослідження, можна відмітити, що
зі збільшенням віку дітей відмічається
моторна асиметрія у розвитку фізичних якостей, а саме у результатах тестів, які характеризують прояв силових
та координаційних якостей.
Додатково в процесі розгляду засобів профілактики функціональної мо-
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Т а б л и ц я 1. Результати виконання тестів дітей молодшого шкільного віку (n = 75)
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Примітки: Х – хлопчики, Д – дівчата, Ме – медіана, 25 % і 75 % процентилі.

торної асиметрії у молодших школярів було проведено опитування тренерів для з’ясування їх ставлення до проявів функціональної моторної асиметрії у дітей у процесі занять тенісом
та можливих заходів її профілактики.

Групу опитуваних становили 10 тренерів України із досвідом роботи понад 5
років, які займаються оздоровчими заняттями тенісом з дітьми 6–10 років.
Виходячи із отриманих даних опитування, підтверджується необхід-

ність врахування функціональної моторної асиметрії в процесі оздоровчих
занять тенісом. Так, більшість тренерів (40 %; n = 4) вважають, що оцінювання прояву функціональної моторної асиметрії слід проводити у 6–10
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років, тоді ж слід почати впровадження заходів профілактики функціональної моторної асиметрії. Стосовно заходів, які можуть застосовуватись з метою профілактики та корекції функціональної моторної асиметрії, 80 % (n = 10) тренерів вважають
за необхідне згладжувати асиметрію
при орієнтації тренування тенісистів
на підставі врахування знань про асиметрію, 20 % (n = 2) вважають, що необхідно переносити асиметрію. Натомість слід звернути увагу, що заходи
ігнорування та акцентування функціональної моторної асиметрії не знайшли підтримку серед учасників опитування [5].
Таким чином, систематичний
вплив асиметричного фізичного навантаження на ОРА молодших школярів
призводить до м’язового дисбалансу та можливого травмування перенапружених м’язів [8], що у подальшому може стати причиною функціональних порушень ОРА [15] та потребує розробки технології профілактики
функціональної моторної асиметрії дітей молодшого шкільного віку в процесі оздоровчих занять тенісом.
Основою для розробки технології
стали теоретичні положення науковометодичної літератури та попередні
власні дослідження [3, 6, 9, 10] впровадження здоров’яформування в процесі оздоровчих занять дітей молодшого шкільного віку. Окрім цього,
систематизація наукових досліджень
[7, 19] дозволила визначити практичні рекомендації щодо безпосередньої
організації оздоровчих занять тенісом із контингентом дітей молодшого
шкільного віку, що також було враховано під час визначення основних положень технології.
В основу технології профілактики функціональної моторної асиметрії
молодших школярів була покладена
мета профілактики функціональної
моторної асиметрії у дітей молодшого шкільного віку в процесі оздоровчих занять тенісом.
Завдання технології – сприяти покращенню рівнів фізичного розвитку, стану ОРА та фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного
віку в процесі систематичних занять
тенісом. Умови впровадження техно-
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Рисунок 1 – Характеристика технології профілактики функціональної моторної асиметрії

логії розглянуто в трьох аспектах: соціальні, організаційні та педагогічні
(рис. 1).
Під час розробки технології було
враховано загальнометодичні (свідомості, активності, наочності, доступності, індивідуалізації, систематичності, послідовності та міцності) та спеціальні принципи фізичного виховання
(всебічний гармоній розвиток особистості; оздоровча спрямованість; безперервність та систематичність; чергування навантаження та відпочинку;
циклічність у побудові занять; вікова
адекватність спрямованості фізичних
вправ), які служать головними орієнтирами на шляху до досягнення мети
запропонованої технології. Розглянуті принципи рекомендовані автора-

ми [12] для організації та проведення
оздоровчих занять з контингентом дітей молодшого шкільного віку.
Запланована тривалість одного
заняття – 1 год, частота занять – двічі
на тиждень, їх необхідно проводити у
формі позаурочного типу.
Розроблена нами технологія включає три послідовні етапи впровадження в практичну діяльність: підготовчий, основний та заключний (рис. 2).
Підготовчий етап включає попередню оцінку фізичного стану дітей молодшого шкільного віку за допомогою визначених методів з метою вивчення особливостей прояву функціональної моторної асиметрії та
планування оздоровчих занять. Тривалість першого етапу – 8–10 тижнів,

Рисунок 2 – Етапи впровадження технології профілактики функціональної моторної
асиметрії
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напрями діяльності пов’язані з вибором засобів, форм, методів з урахуванням індивідуальних показників
дітей, які займаються тенісом. Підготовчий етап пов’язаний з попереднім ознайомленням з комплексами
специфічних фізичних вправ, розвитку основних умінь і навичок, а також адаптації дітей до фізичного навантаження. Широке використання
мають загальнорозвиваючі фізичні
вправи, спеціально-підготовчі вправи
з тенісними м’ячами та рухливі ігри,
такі як «Точно в ціль», «Без ракеток»,
для розвитку фізичних здібностей та
формування мотивації до систематичних занять. Вправи мають виконуватися з різних вихідних положень для
урізноманітнення рухової бази. Серед
методичних прийомів профілактики
функціональної моторної асиметрії
було використання індивідуальнодиференційного підходу з урахуванням моторної асиметрії спортсменів.
Окрім цього планували на одному із
занять на тиждень впроваджувати додаткове навантаження на недомінуючу кінцівку, що загалом на 10 % більше порівняно з навантаженням на домінуючу, це реалізовувалось у таких
вправах:
• кидки тенісного м’яча у квадрати
рухом подачі;
• кидки м’яча на місці один одному з ударом об підлогу, без удару,
комбінації кидків з ударом об підлогу і без;
• набивання м’яча долонею об підлогу, у різному темпі;
• набивання м’яча ракеткою об
підлогу зі зміною площини ракетки;
• утримання м’ячів на ракетці однією рукою;
• забігання вперед у кожний квадрат «драбинки» двома ногами з кроком правою ногою вправо за межі
кожного квадрата; лівою ногою вліво
за межі кожного квадрата.
Частково ці підходи були апробовані в ігрових видах спорту [11], нами
були адаптовані до оздоровчих занять
тенісом.
Основний етап спрямований на
проведення позаурочних занять для
вирішення основних завдань фізкуль
турно-оздоровчої діяльності, а саме:
покращення рівня фізичного розвитку, функціонального стану ОРА та фі-

зичної підготовленості дітей у процесі оздоровчих занять тенісом. Тривалість даного етапу – 14–16 тижнів. Засоби, які мають бути включені до занять, розподіляються на загальної та
спеціальної спрямованості. До вправ
загальної спрямованості відносять
вправи на вдосконалення фізичних
якостей – швидкості, сили, координаційних здібностей, гнучкості, витривалості та швидкісно-силових якостей, такі як загальнорозвиваючі вправи на місці й у русі, рухливі ігри, естафети. Особлива увага зверталась на
запровадження вправ на розвиток силових якостей, вправ на розтягнення.
Дотримувались основних положень
профілактики функціональної моторної асиметрії запропонованих на підготовчому етапі. Окрім цього, необхідно використовувати засоби міні-тенісу
для засвоєння техніки виконання базових тенісних ударів (по м’ячу, що
відскочив, з льоту, подача) як правою,
так і лівою рукою з навантаженням
недомінуючої руки для гармонійного
розвитку та досягнення завдань розробленої технології.
Під час проведення оздоровчих
занять тенісом має проводитися регулярний педагогічний контроль, основна мета якого полягає в оцінюванні
динаміки результатів та своєчасній корекції технології в процесі практичного застосування.
Заключний етап реалізується протягом двох місяців та передбачає збереження сприятливого впливу засобів
тенісу на фізичний стан та стан ОРА
дітей; визначення ефективності технології профілактики функціональної
моторної асиметрії молодших школярів у процесі оздоровчих занять тенісом на основі оцінювання фізичного
стану дітей у змісті поточного контролю. Методичні підходи та зміст засобів відповідають завданням основного етапу оздоровчих занять тенісом. Акцентується увага на підтриманні інтересу до систематичного виконання фізичних вправ профілактичної спрямованості.
Критеріями ефективності даної
технології визначено підвищення рівня фізичного розвитку, стану ОРА та
фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку.

Дискусія. На думку науковців [20,
23] діти, які займаються тенісом, мають вищий ступінь асиметрії кінцівок порівняно з іншими видами спорту. Аналіз передового досвіду демонструє високу частоту порушень ОРА
тенісистів. Тому фахівці [15, 19, 20,
23] шляхом використання методів
профілактики та корекції підтверджують доцільність включення технології профілактики функціональної моторної асиметрії в тренувальний процес молодших школярів, які займаються тенісом.
У процесі аналізу отриманих даних доведено, що під час збільшення терміну занять тенісом відбувається збільшення проявів моторної
асиметрії у розвитку фізичних якостей, особливо координаційних та силових. Отримані нами результати підтверджують дані Л. Є. Ігнатьєвої [8],
яка стверджує про несиметричний фізичний розвиток, однобічну перевагу фізичних якостей та асиметрію рухів, що особливо виражені при ранній спеціалізації та тривалому періоді
занять спортсменів [8]. Окрім цього,
виявлені дані підтверджують дослідження С. В. Седоченко [15], яка наголошує на негативному впливі та розвитку деформації ОРА під впливом
асиметричного навантаження. Інші
науковці [23] у своїх дослідженнях зазначили, що зі збільшенням тривалості участі в спорті у тенісистів спостерігається суттєва різниця в показниках
сили й м’язового тонусу домінуючої
та недомінуючої руки, що підтверджується результатами динамометрії проведеного дослідження.
Одноголосна думка учених про необхідність врахування проявів моторної асиметрії у дітей у процесі занять
фізичними вправами доповнюється
твердженням про необхідність згладжування моторної асиметрії з метою
зменшення впливу її проявів. Отримані нами дані підтверджують існуючу
на сьогодні позицію науковців [1, 8].
Стосовно методичних прийомів
профілактики моторної асиметрії, то
слід звернути увагу на збільшення обсягу фізичного навантаження на недомінуючу руку, на що також звертали
увагу науковці [11, 20].
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Таким чином, вивчення наукових
та методичних джерел з питань врахування та профілактики функціональної моторної асиметрії дозволив
сформулювати методичні засади для
розробки та впровадження технології, що сприятиме профілактиці негативного впливу асиметричного навантаження на організм дітей у процесі
оздоровчих занять тенісом.
Висновки. На основі аналізу
науково-методичної літератури виявлено практичні рекомендації до планування оздоровчих занять для дітей молодшого шкільного віку та
здоров’яформуючих технологій. Наукове обґрунтування технології профілактики функціональної моторної
асиметрії дітей молодшого шкільного
віку в процесі оздоровчих занять тенісом сприяло виділенню основних її
компонентів, а саме, мету, завдання,
умови та принципи її практичної реалізації, три етапи (підготовчий, основний та заключний), кожен з яких вирішував відповідні завдання та критерії ефективності.
Перспективи подальших досліджень передбачають практичне впровадження технології профілактики
функціональної моторної асиметрії дітей молодшого шкільного віку в процесі оздоровчих занять тенісом.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що відсутній будь-який конфлікт інтересів.
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